
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

  - ไม่มีผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในเดือน กรกฎำคม 61 -

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง  วงเงนิที่จะซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 36,000 บ. 36,000               เฉพาะเจาะจง น.ส.ธนฐัการจน์ พนัธ์มฆัวาฬ 36,000 น.ส.ธนฐักาญจน์ พนัธ์มฆัวาฬ 36,000 ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 18/2561 ลว 27 

ก.ค. 61

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างซอ่มเปลีย่นอะไหลล่ิฟต์ 459,588.54 บาท 459,588.54 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 459,588.54 บาท บริษัท รุ่งเจริญเอลลิเวเตอร์ 459,588.54 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 199/2561

ส านกังาน อาคาร 3-5 แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ากัด แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 18 ก.ค. 2561

อาคาร 2-4 ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างซอ่มรถยนต์ หมายเลข 23,050.-บาท 23,050.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ 23,050.-บาท ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ 23,050.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 200/2561

ทะเบียน นง - 5228 นบ. เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 20 ก.ค. 2561

รวม 10 รายการ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 3 สิงหำคม 2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2561

ช่ือหน่วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร..........

วันที่ 2 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

3 จ้างซอ่มเปลีย่นอะไหล่ 20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเซลพาวเวอร์ ออล 20,000.-บาท หจก. ดีเซลพาวเวอร์ ออล 20,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 201/2561

ปัม้ดบัเพลิงช ารุด จ านวน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 31 ก.ค. 2561

1 งาน ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 จ้างปรับปรุงท าระบบกันซมึ 141,366.54 บาท 141,366.54 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยรีโนเวท จ ากัด 141,366.54 บาท บริษัท ไทยรีโนเวท จ ากัด 141,366.54 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน  สจ.เลขที่ 64/2561  

หลงัคาดาดฟ้า บริเวณอาคาร เสนอราคาเหมาะสม  ลงวนัที่ 26 ก.ค. 2561

4 จ านวน 1 งาน ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือกและ หมายเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ซือ้หรือจ้าง ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างเหมาปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความ50,000 50,000 วธีิเฉพาะเจาะจง นางกุลนาถ ปทมุสตูิ นางกุลนาถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.200/61

ปลอดภยัผลิตภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 50,000  บาท เสนอราคา 50,000  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 2 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างเหมาด าเนินการจดัสง่วารสารอาหาร 11,064 11,064 วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัฐานนัท์ ปัน้สวุรรณ นางสาวณฐัฐานนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.201/61

และยาให้ทางไปรษณีย์ เสนอราคา 11,064  บาท เสนอราคา 11,064  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 4 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน กรกฎาคม  2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างท าสรุปรายงานอาการไม่พงึประสงค์ 98,440 98,440 วธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ห้างหุ้นสว่นจ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.202/61

จากการใช้ยาและซีดี ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค ส านกัพิมพ์อกัษรกราฟฟิค และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 4 กรกฎาคม 2561

แอนด์ดีไซน์ แอนด์ดีไซน์ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

เสนอราคา 98,440 บาท เสนอราคา 98,440 บาท และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่เอกสารประกอบ 7,896.60                7,896.60            วธีิเฉพาะเจาะจง วส ุถ่ายเอกสาร วส ุถ่ายเอกสาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.203/61

การชีแ้จงตอ่อนกุรรมการ เสนอราคา 7,896.60 บาท เสนอราคา 7,896.60 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 2,000 2,000 วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.204/61

ช.2ค/59 เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 ซือ้วสัดสุ านกังาน 39,513.74              39,513.74          วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.205/61

เสนอราคา 3,9513.74 บาท เสนอราคา 3,9513.74 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 6 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

7 จ้างปฏิบตัิงานด้านการจดัเตรียมข้อมลู 36,000 36,000 วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสนุาริสา งามทวี นางสาวสนุาริสา งามทวี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.206/61

ประสานด้านติดตามและประเมินผล เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 9 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 ซือ้หมึกเคร่ืองโทรสาร 16,050 16,050 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลชูัน่ บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลชูัน่ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.207/61

เสนอราคา 16,050 บาท เสนอราคา 16,050 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 9 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

9 จ้างพิมพ์ซองพลาสติก 96,500 96,500 วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์นทบูี จ ากัด บริษัท บอร์นทบูี จ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.208/61

เสนอราคา 96,500 บาท เสนอราคา 96,500 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 17 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

10 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 19,200 19,200 วธีิเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ นายอาทิตย์ คตุะพนัธ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.209/61

เสนอราคา 19,200 บาท เสนอราคา 19,200 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 17 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

11 จ้างลงรหสัและบนัทกึข้อมลูแบบสอบถาม 45,000 45,000 วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสนุาริสา งามทวี นางสาวสนุาริสา งามทวี โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.210/61



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

(ทดสอบเคร่ืองมือจากการลงพืน้ที)่ เสนอราคา 45,000 บาท เสนอราคา 45,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 18 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

12 จ้างถ่ายเอกสารรายงานสรุปผลการตรวจ 6,719.60                6,719.60            วธีิเฉพาะเจาะจง วส ุถ่ายเอกสาร วส ุถ่ายเอกสาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.211/61

วเิคราะห์ผลิตภณัฑ์สขุภาพฯ เสนอราคา 6,719.60 บาท เสนอราคา 6,719.60 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 19 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

13 จ้างเหมาตรวจสอบและปรับปรุงรหสั 25,000 25,000 วธีิเฉพาะเจาะจง นายเวโรจน์ เหลา่โภคิน นายเวโรจน์ เหลา่โภคิน โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.212/61

เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ในฐานข้อมลู เสนอราคา 25,000 บาท เสนอราคา 25,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 19 กรกฎาคม 2561

Thai vigibase ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน (เงินรายได้จากการให้บริการ

และคณุภาพดี เพียงพอ ข้อมลูข่าวสาร)

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

14 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์1,819 1,819 วธีิเฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.213/61

ช.44 อ/48 เสนอราคา 1,819 บาท เสนอราคา 1,819 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 26 กรกฎาคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

15 จ้างซอ่มเคร่ืองแฟกซ์ 1,600 1,600 วธีิเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ห้างหุ้นสว่นจ ากัด โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.214/61

ศภุชยัการไฟฟ้า ศภุชยัการไฟฟ้า และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561

เสนอราคา 1,600 บาท เสนอราคา 1,600 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

16 ซือ้หนงัสือชดุการเรียนด้วยตนเอง 650 650 วธีิเฉพาะเจาะจง สวสัดิการส านกังาน ก.พ. สวสัดิการส านกังาน ก.พ. โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา ไม่ออกใบสัง่ซือ้ ตามหนงัสือ

หลกัสตูร"ทกัษะการเขียนหนงัสือราชการ" เสนอราคา 650 บาท เสนอราคา 650 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ ว 119 ลงวนัที่ 7 มี.ค.61

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน เร่ืองแนวทางการปฎิบตัิในการ

และคณุภาพดี เพียงพอ ด าเนินการจดัหาพสัดทุี่เก่ียวกับ

ตามความต้องการใช้ คา่ใช้จา่ยในการบริหารฯ

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดสุ านกังาน 39 รายการ                    32,248                 32,248 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 32,248

 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 

ราคาที่ตกลงจ้าง 32,248 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซ.ศ. 12/2561 วนัที่ 3 

กรกฎาคม 2561

2 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์                  111,081               111,084 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด ราคาที่

เสนอ 11,081 บาท

บริษัท โฟทีก้า จ ากัด ราคาที่ตก

ลงจ้าง 11,081 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ซือ้ที่ บซ.ศ. 13/2561 วนัที่ 11 

กรกฎาคม 2561

3 จ้างติดตัง้และตัง้คา่ส าหรับการใช้

งานตู้ KIOS เพ่ือใช้ในงานของ

ส านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา

                 100,000               100,000 เฉพาะเจาะจง นายจิตติ กาหลง ราคาที่เสนอ

 100,000 บาท

นายจิตติ กาหลง ราคาที่ตกลง

จ้าง 100,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.40/2561 วนัที่ 11 

กรกฎาคม 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2560

ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 31 กรกฎำคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

4 จ้างซอ่มแซมเปลีย่นลกูบิดประตู

ไม้และอปุกรณ์อ่ืนที่ช ารุดของ

ศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ

                     9,450                   9,450 เฉพาะเจาะจง นายกัญณภทัร มงัส์คละแสน 

ราคาที่เสนอ 9,450 บาท

นายกัญณภทัร มงัส์คละแสน 

ราคาที่ตกลงจ้าง 9,450 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.41/2561 วนัที่ 13 

กรกฎาคม 2561

5 จ้างจดันิทรรศการ                  970,000               970,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวท ูจ ากัด ราคาที่เสนอ

 970,000 บาท

บริษัท ฟิวท ูจ ากัด ราคาที่ตกลง

จ้าง 970,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.42/2561 วนัที่ 16 

กรกฎาคม 2561

6 จ้างเหมาบริการ                    16,000                 16,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤษตฤณ กรานจรูญ 

ราคาที่เสนอ 16,000 บาท

นายกฤษตฤณ กรานจรูญ ราคา

ที่ตกลงจ้าง 16,000 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.43/2561 วนัที่ 23 

กรกฎาคม 2561

7 จ้างซอ่มพร้อมเปลีย่นอปุกรณ์

เคร่ืองปรับอากาศ

                     5,564                   5,564 เฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วสิ ราคา

ที่เสนอ 5,564 บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์เซอร์วสิ ราคาที่

ตกลงจ้าง 5,564 บาท

มีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ.44/2561 วนัที่ 23 

กรกฎาคม 2561

สรุปผล
กำร
กลุ่ม

กฎหมำ
วันที่ 7 
เดือน 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้างท าป้ายช่ือผู้บริหารและตรา

ยางของเจ้าหน้าที่
3,575

4,644 บาท ราคา

ที่เคยจ้างครัง้

สดุท้ายภายใน

ระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ / 3,575 บาท ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ / 3,575 บาท

เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิราชการ

และสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่

กลุม่กฎหมายอาหารและยา

จ.27/61 ลว.13 ก.ค.61

แบบ สขร.1 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

2 ซือ้วสัดสุ านกังาน 43,477

23,871.70 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา 

2 ปีงบประมาณ

วธีิเฉพาะเจาะจง
ร้านกิจเจริญการค้า / 

43,477.31 บาท

ร้านกิจเจริญการค้า / 43,477.31

 บาท

เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิราชการ

และสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่

กลุม่กฎหมายอาหารและยา

ซ.3/61 ลว.9 ก.ค.61

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

ที่จะซือ้หรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง หรือจ้ำง

๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงานของ

สว่นราชการ

๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์  สารภี        เสนอ

ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

นายสมรักษ์  สารภี        เสนอ

ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๔/๒๕๖๑ ลว.๙ ก.ค.๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงานของ

สว่นราชการ

๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติ

กุล เสนอราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

นางสาวมณฑิตา  วสนุธรานิติกุล

 เสนอราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๕/๒๕๖๑ ลว.๙ ก.ค.๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชมุ

๑,๘๕๑.๒๐ ๑,๘๕๑.๒๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี้ ปริน้ เสนอราคา 

๑,๘๕๑.๒๐ บาท

ร้านก็อปปี้ ปริน้ เสนอราคา 

๑,๘๕๑.๒๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๖/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ก.ค.๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้างด าเนินการเก่ียวกับ

รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นง 

6617

๒๓,๙๖๘.๐๐ ๒๓,๙๖๘.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านเอกซาวน์ เสนอราคา 

๒๓,๙๖๘ บาท

ร้านเอกซาวน์ เสนอราคา 

๒๓,๙๖๘ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๗/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ก.ค.๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชมุ

๖,๒๐๐.๐๐ ๖,๒๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี้ ปริน้ เสนอราคา 

๖,๒๐๐ บาท

ร้านก็อปปี้ ปริน้ เสนอราคา 

๖,๒๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๘/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม ๒๕๖๑

ช่ือหน่วยงำน.........ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กองควบคุมเคร่ืองดมือแพทย์...........

วันที่ ๔ เดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

๖ ขออนมุตัิจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ

อากาศพร้อมพนกังานขบัรถ

๑๓,๕๒๐.๐๐ ๑๓,๕๒๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     

เสนอราคา ๑๓,๕๒๐ บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์     เสนอ

ราคา ๑๓,๕๒๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๙/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

๗ ขอนมุตัิจ้างท าตรายาง ๗,๘๑๐.๐๐ ๗,๘๑๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ เสนอราคา

๗,๘๑๐ บาท

ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ เสนอราคา

๗,๘๑๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๐/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

๘ ขออนมุตัิจ้างขนย้ายอปุกรณ์

เคร่ืองใช้ส านกังานและอ่ืน ๆ

๘๘,๕๐๐.๐๐ ๘๘,๕๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์มฟู จ ากัด เสนอ

ราคา ๘๘,๕๐๐ บาท

บริษัท สตาร์มฟู จ ากัด เสนอ

ราคา ๘๘,๕๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๑/๒๕๖๑ ลว.๓๑ ก.ค.๖๑

๙ ขออนมุตัิจ้างซอ่มครุภณัฑ์

ส านกังาน (เคร่ืองปรับอากาศ)

๒,๗๘๒.๐๐ ๒,๗๘๒.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 

เสนอราคา ๒,๗๘๒ บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ เสนอ

ราคา ๒,๗๘๒ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๒/๒๕๖๑ ลว.๓๑ ก.ค.๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงานของ

สว่นราชการ

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายวนัฉัตร  ผลพิมาย     

เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นายวนัฉัตร  ผลพิมาย     เสนอ

ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๓/๒๕๖๑ ลว.๒๖ ก.ค.๖๑

๑๑ ขออนมุตัิจ้างเหมา

บคุคลภายนอกมาปฏิบตัิงานของ

สว่นราชการ

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง นายววิฒัน์  จนัทรสาธิต    

เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

นายววิฒัน์  จนัทรสาธิต    เสนอ

ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๔/๒๕๖๑ ลว.๒๖ ก.ค.๖๑

๑๒ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 

(หมึกเคร่ืองพิมพ์)

๕๔,๓๗๗.๔๐ ๕๔,๓๗๗.๔๐ วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์     เท

รดดิง้ จ ากัด เสนอราคา 

๕๔,๓๗๗.๔๐ บาท

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์     เท

รดดิง้ จ ากัด เสนอราคา 

๕๔,๓๗๗.๔๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒๒/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

๑๓ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดงุานบ้าน/งาน

ครัว

๗,๑๙๐.๔๐ ๗,๑๙๐.๔๐ วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยนิูแคร์ จ ากัด 

เสนอราคา ๗,๑๙๐.๔๐ บาท

บริษัท สยามยนิูแคร์ จ ากัด เสนอ

ราคา ๗,๑๙๐.๔๐ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒๓/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

๑๔ ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดสุ านกังาน ๓๖,๘๐๘.๐๐ ๓๖,๘๐๘.๐๐ วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอร์จี จ ากัด เสนอราคา 

๓๖,๘๐๘ บาท

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซิน

เนอร์จี จ ากัด เสนอราคา 

๓๖,๘๐๘ บาท

พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒๔/๒๕๖๑ ลว.๑๙ ก.ค.๖๒

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักยำ

วันที่ 31 กรกฎำคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

1 จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศฯ 22,500.00              22,500.00          เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกุล 22,500.00               นายวรโชติ จนัทราสกุล 22,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.630/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.3 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างเหมาบริการเพ่ือตรวจเบือ้งต้น 82,650.00              82,650.00          เฉพาะเจาะจง นส.มนสัว ีเหลีย่นมสมบตัิ 82,650.00               นส.มนสัว ีเหลีย่นมสมบตัิ 82,650.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.631/2561

สถานที่ เสนอราคาเหมาะสม ลว.3 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 ด าเนินการประเมินวชิาการค าขอ 75,000.00              75,000.00          เฉพาะเจาะจง นางทศันีย์ ล้อมชยัเวช 75,000.00               นางทศันีย์ ล้อมชยัเวช 75,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.632/2561

โฆษณาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.3 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

4 ด าเนินการเก่ียวกับการ 5,000.00                5,000.00            เฉพาะเจาะจง นส.โสภาวรรณ ธรุกิจ 5,000.00                 นส.โสภาวรรณ ธรุกิจ 5,000.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.633/2561

ประชาสมัพนัธ์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.3 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 ด าเนินการรวมประสานงานฯ 28,500.00              28,500.00          เฉพาะเจาะจง นส.ลลิตา แนะกระโทก 28,500.00               นส.ลลิตา แนะกระโทก 28,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.634/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.3 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 ด าเนินการรวบรวมประสานงานฯ 28,500.00              28,500.00          เฉพาะเจาะจง นายมารุต อาจฤทธ์ิ 28,500.00               นายมารุต อาจฤทธ์ิ 28,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.635/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.3 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จดัท าข้อมลูประกอบการ 56,000.00              56,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.ชนิษฐา โลมเมือง 56,000.00               นส.ชนิษฐา โลมเมือง 56,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.636/2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

ปรับปรุงบญัชียาหลกัฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.4 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จดัท าเอกสารและบนัทกึข้อมลู 30,000.00              30,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.อรชลุี พินธรัุกษ์ 30,000.00               นส.อรชลุี พินธรัุกษ์ 30,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.636/2561

เก่ียวกับการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.4 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 ด าเนินการจดัท าเอกสารกฏหมายฯ 30,000.00              30,000.00          เฉพาะเจาะจง นายทศพล ไวยสิทธ์ิ 30,000.00               นายทศพล ไวยสิทธ์ิ 30,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.636/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.4 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จดัท าข้อมลู ประเมินข้อมลูยาฯ 52,000.00              52,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 52,000.00               นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 52,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.641/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จดัท าข้อมลูและเอกสารเพ่ือ 36,000.00              36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอมรชยั ไชยโคตร 36,000.00               นายอมรชยั ไชยโคตร 36,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.642/2561

ประกอบการท าฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จดัท าสรุปข้อมลูยาเพ่ือประกอบ 40,000.00              40,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอมรชยั ไชยโคตร 40,000.00               นายอมรชยั ไชยโคตร 40,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.643/2561

ด าเนินการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 เคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต์ 39,483.00              39,483.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พระนครออโต้แอร์ 39,483.00               หจก.พระนครออโต้แอร์ 39,483.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.644/2561

นง 5934 เสนอราคาเหมาะสม ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

ประมาณ

14 จดัท าข้อมลูเช่ือมโยงรหสัยา 100,000.00            100,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปิยะณฐั นวจิตไพบลูย์ 100,000.00             นายปิยะณฐั นวจิตไพบลูย์ 100,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.645/2561

มาตรฐานเพ่ือใช้ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 พฒันารูปแบบการเยีย่มบ้านเพ่ือ 100,000.00            100,000.00        เฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน์ ตนัปิชาติ 100,000.00             นางศิริรัตน์ ตนัปิชาติ 100,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.646/2561

สง่เสริมพฤติกรรมฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จดัจ้างบนัทกึเพ่ือออกใบสัง่ช าระเงิน 30,780.00              30,780.00          เฉพาะเจาะจง นายธีนพฒัน์ สขุจิตร์ 30,780.00               นายธีนพฒัน์ สขุจิตร์ 30,780.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.647/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

17 จดัท าข้อมลูโมโนกราฟสมนุไพร 50,000.00              50,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 50,000.00               นส.ป่ินลกัษณ์ วงศ์ดิลกวฒัน์ 50,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.648/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.9 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จดัท าข้อมลูประกอบการพิจารณา 50,000.00              50,000.00          เฉพาะเจาะจง นายจารุต สงครามสงค์ 50,000.00               นายจารุต สงครามสงค์ 50,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.649/2561

ก าหนดฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.9 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จดัท าข้อมลูผลกระทบในด้าน 50,000.00              50,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.วรกานดา เอือ้รัสพนัธุ์ 50,000.00               นส.วรกานดา เอือ้รัสพนัธุ์ 50,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.650/2561

งบประมาณฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.9 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จดัท าข้อมลู และเอกสารเพ่ือ 20,000.00              20,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.รุ่งนภา ศรีวชิยั 20,000.00               นส.รุ่งนภา ศรีวชิยั 20,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.651/2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

ประกอบการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.9 ก.ค.2561
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

21 จ้างท าตรายางจ านวน 101 อนั 14,360.00              14,360.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 14,360.00               ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 14,360.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.652/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.9 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 อนมุตัิซอ่มครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 19,000.00              19,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอศ คอมพิวเตอร์ 19,000.00               ร้าน เจเอศ คอมพิวเตอร์ 19,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.654/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.10 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 ตรวจสอบบนัทกึข้อมลูทะเบียบ 59,925.00              59,925.00          เฉพาะเจาะจง นส.ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 59,925.00               นส.ฉัตรแก้ว วฒันมะโน 59,925.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.655/2561

ต ารับยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.11 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จดัท าเอกสารเบิกคา่ตอบแทน 19,000.00              19,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.พลอยไพลิน พานิชดี 19,000.00               นส.พลอยไพลิน พานิชดี 19,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.656/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.11 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 ซอ่มและตรวจเช็ครถยนต์ราชการฯ 19,970.48              19,970.48          เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพระราม5 19,970.48               บจ.สยามพระราม5 19,970.48              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.657/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.11 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จดัท าสงัเคราะห์กรอบแนวคิดใน 500,000.00            500,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธีรธร ยงูทอง 500,000.00             นายธีรธร ยงูทอง 500,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.658/2561

การพฒันาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.11 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

27 จ้างเชา่รถตู้ปรับอากาศ 5,400.00                5,400.00            เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกุล 5,400.00                 นายวรโชติ จนัทราสกุล 5,400.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.659/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.12 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 ด าเนินการแปลกกฎหมายด้านยา 100,000.00            100,000.00        เฉพาะเจาะจง นส.ธิราพร ไตรวชิรางกูร 100,000.00             นส.ธิราพร ไตรวชิรางกูร 100,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.661/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.16 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 จ้างพฒันาระบบการตอ่อายใุบ 102,800.00            102,800.00        เฉพาะเจาะจง นส.อรทยั ศิริประเสริฐ 102,800.00             นส.อรทยั ศิริประเสริฐ 102,800.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.662/2561

อนญุาตด้านยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.16 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

30 ประสานงาน วเิคราะห์และจดัท า 19,000.00              19,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.กนกรัตน์ เอกตระกูล 19,000.00               นส.กนกรัตน์ เอกตระกูล 19,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.663/2561

รายงานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.17 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 คา่จ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน 34,000.00              34,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.นราวดี จินากุล 34,000.00               นส.นราวดี จินากุล 34,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.664/2561

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.17 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 ด าเนินงานเก่ียวกับค าขอแก้ไข 30,000.00              30,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอฐัขะวญิ ชตุิจิรัฐติกาล 30,000.00               นายอฐัขะวญิ ชตุิจิรัฐติกาล 30,000.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.665/2561

เปลีย่นแปลงทะเบียนต ารับ เสนอราคาเหมาะสม ลว.17 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

33 อนมุตัิคือพร้อมติดตัง้บานประตไูม้ 13,910.00              13,910.00          เฉพาะเจาะจง บจ.อาชา 13,910.00               บจ.อาชา 13,910.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.666/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.17 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 ออใบสัง่ช าระค าขอโฆษณาขาย 25,500.00              25,500.00          เฉพาะเจาะจง นส.สมุณฑา เมืองแก้ว 25,500.00               นส.สมุณฑา เมืองแก้ว 25,500.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.667/2561

ยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลว.17 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 จ้างรถตู้ไป จ.ตราด 5,700.00                5,700.00            เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกุล 5,700.00                 นายวรโชติ จนัทราสกุล 5,700.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.668/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.17 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 จ้างจดัท า VTR ประชาสมัพนัธ์ฯ 200,000.00            200,000.00        เฉพาะเจาะจง นส.อารดา สคนธสิทธ์ิ 200,000.00             นส.อารดา สคนธสิทธ์ิ 200,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.678/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.24 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

37 ส ารวจความพงึพอใจฯ 111,000.00            111,000.00        เฉพาะเจาะจง นส.อโณทยั งามวชิยักิจ 111,000.00             นส.อโณทยั งามวชิยักิจ 111,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.679/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.24 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 อนมุตัิรือ้พร้อมติดตัง้บานประตไูม้ 13,910.00              13,910.00          เฉพาะเจาะจง บจ.อาชา 13,910.00               บจ.อาชา 13,910.00              มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.680/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลว.24 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 อนมุตัิซอ่มฝาเปิดถังน า้มนั 6,067.00                6,067.00            เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพระราม 5 6,067.00                 บจ.สยามพระราม 5 6,067.00                มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.681/2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

เสนอราคาเหมาะสม ลว.25 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 จ้างพิมพ์โปรเตอร์ 300,000.00            300,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส านกัพิมพ์อกัษร 300,000.00             หจก.ส านกัพิมพ์อกัษร 300,000.00            มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจย.682/2561

กราพฟิค กราฟฟิค เสนอราคาเหมาะสม ลว.26 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบนัทกึข้อมลู 59,490.00 59,490.00  วธีิเฉพาะเจาะจง นายสทุิวสั  แสนสขุ 59,490.00 นายสทุิวสั  แสนสขุ 59,490.00 จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 107/61 ลว. 3 กรกฎาคม 2561

2 จ้างซอ่มเคร่ืองปริน้เตอร์ (หมา

เลขครุภณัฑ์ ต.2/56 คพ)

3,500.00 3,500.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เอสคอมพิวเตอร์ 3,500.00 ร้าน เจ เอสคอมพิวเตอร์ 3,500.00 มีคณุภาพและการบริการดี
ตจ 108/61 ลว. 12 กรกฎาคม 2561

3 จ้างพิมพ์ซองเอกสาร 5,000 ซอง 11,770.00 11,770.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า 11,770.00 ร้านกิจเจริญการค้า 11,770.00 มีคณุภาพและการบริการดี ตจ 109/61 ลว. 16 กรกฎาคม 2561

4 จ้างท าเอกสารประกอบการประชมุ 8,239.00 8,239.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน เจพิมเขียว 8,239.00 ร้าน เจพิมเขียว 8,239.00
มีคณุภาพและการบริการดี

ตจ 112/61 ลว. 16 กรกฎาคม 2561

5 จ้างพิมพ์สติกเกอร์ 84,000.00 84,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ส. รุ่งเจริญ 84,000.00 ร้านส. รุ่งเจริญ 84,000.00
มีคณุภาพและการบริการดี

ตจ 110/61 ลว. 18 กรกฎาคม 2561

6 ซือ้วสัดสุ านกังาน 1 รายการ 

(ของกลาง)

124,000.00 124,000.00  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้าน ส. รุ่งเจริญ 124,000.00 ร้าน ส. รุ่งเจริญ 124,000.00 คณุภาพของสินค้าและการ

บริการ

ตซ 18/61 ลว. 18 กรกฎาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

ช่ือหน่วยงาน......กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

7 ซือ้วสัดสุ านกังาน จ านวน 46 

รายการ

71,579.79 71,579.79  วธีิเฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า 71,579.79 ร้านกิจเจริญการค้า 71,579.79
มีคณุภาพและการบริการดี

ตซ 19/61 ลว. 18 กรกฎาคม 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง นง-

1282
4,023.74 4,023.74 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบรีุ 4,023.74 บ.โตโยต้านนทบรีุ 4,023.74

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.779/61               5 กรกฎาคม 

2561

2 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายคม กลอ่มก าเนิด 1,800 นายคม กลอ่มก าเนิด 1,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.780/61               9 กรกฎาคม 

2561

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 9,000 ร้านก๊อปปี้ ปริน้ 9,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.781/61               9 กรกฎาคม 

2561

4 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 14,300 14,300 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมพสรุะกะ 14,300 นายกรณยั พิมพสรุะกะ 14,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.782/61               12 กรกฎาคม 

2561

5 จ้างงานติดฟิล์มหน้าตา่งธนาคาร 66,360 66,360 เฉพาะเจาะจง ร้านแรลลี่ 66,360 ร้านแรลลี่ 66,360

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.783/61               12 กรกฎาคม 

2561

6 จ้างงานซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 36,754.50 36,754.50 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ 36,754.50 ฐาปนีย์ แอร์ 36,754.50

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.784/61               12 กรกฎาคม 

2561

7 จ้างงานขนย้าย 9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 9,600 นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 9,600

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.785/61               18 กรกฎาคม 

2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้/จัดจ้ำงในรอบเดือน…กรกฎำคม....2561................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนักอำหำร......................................

วันที่...19...เดือน…กย.....พ.ศ...2561.................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

8
จ้างสอบเทียบเคร่ืองมือ

ห้องปฏิบตัิการ
28,890 28,890 เฉพาะเจาะจง

บ.เพอร์เฟค คาลิเบชัน่ เซอร์วสิ

 จก.
28,890

บ.เพอร์เฟค คาลิเบชัน่ เซอร์วสิ 

จก.
28,890

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.786/61               18 กรกฎาคม 

2561

9
จ้างสอบเทียบDIAL 

THERMOMETER
16,050 16,050 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จก. 16,050 บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จก. 16,050

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.787/61               18 กรกฎาคม 

2561

10 จ้างงานแปลแบบฟอร์มฯ 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 21,000 นางถาวนีิ จารุพิสิฐธร 21,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.787/61               18 กรกฎาคม 

2561

11 จ้างงานติดตัง้พืน้กระเบือ้งยาง 497,764 497,764 เฉพาะเจาะจง บ.อาชาฯ 497,764 บ.อาชาฯ 497,764

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.788/61               19 กรกฎาคม 

2561

12 จ้างเดินสายไฟฟ้า 99,998.99 99,998.99 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัไชน์ 99,998.99 บ.ซนัไชน์ 99,998.99

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.789/61               19 กรกฎาคม 

2561

13 จ้างพิมพ์หนงัสือ 448,710 448,710 เฉพาะเจาะจง บ.คิวคมัเบอร์ 448,710 บ.คิวคมัเบอร์ 448,710

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.790/61               19 กรกฎาคม 

2561

14 จ้างงานซอ่มแซม 498,513 498,513 เฉพาะเจาะจง บ.อาชาฯ 498,513 บ.อาชาฯ 498,513

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.791/61               25 กรกฎาคม 

2561

15 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัญญา ถาวรพนัธุ์ 36,000 น.ส.รัญญา ถาวรพนัธุ์ 36,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.792/61               25 กรกฎาคม 

2561

16 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายกรนยั พิมพสรุกะ 6,000 นายกรนยั พิมพสรุกะ 6,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.793/61               25 กรกฎาคม 

2561

17 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง บ.คณายนต์ 60,000 บ.คณายนต์ 60,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.794/61               25 กรกฎาคม 

2561

18 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชยั บรรจง 30,000 นายฉัตรชยั บรรจง 30,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน 

วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.795/61               26 กรกฎาคม 

2561

19 จ้างสอบเทียบPipette 1,237.76 1,237.76 เฉพาะเจาะจง บ.หริกุล ซานแอนซ์ จ ากัด 1,237.76 บ.หริกุล ซานแอนซ์ จ ากัด 1,237.76

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.796/61               31 กรกฎาคม 

2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

20 จ้างก าจดัของเสีย 25,145 25,145 เฉพาะเจาะจง
บ.สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กซ์

เชนจ์ จก.
25,145

บ.สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กซ์เชนจ์

 จก.
25,145

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.797/61               31 กรกฎาคม 

2561

21 จ้างปิดชอ่ง 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ 1,712.00 ฐาปนีย์ แอร์ 1,712.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.798/61               31 กรกฎาคม 

2561

22 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรมณ์ 7,800.00 นายอภิรมณ์ 7,800.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

บจ.อ.799/61               31 กรกฎาคม 

2561

23 ซือ้วสัดุ 75,834.11 75,834.11 เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 75,834.11 กิจเจริญการค้า 75,834.11

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.อ.63/61               2 กรกฎาคม 

2561

24 ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก
    บซ.อ.64/61               10 กรกฎาคม

 2561

25 ซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร 44,169.60 44,169.60 เฉพาะเจาะจง บ.ดบัเบิล้เอ 44,169.60 บ.ดบัเบิล้เอ 44,169.60

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.อ.65/61               10 กรกฎาคม

 2561

26 ซือ้ครุภณัฑ์ 331,840.00 331,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสพี 331,840.00 บ.พีเอสพี 331,840.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.อ.66/61               17 กรกฎาคม

 2561

27 ซือ้ครุภณัฑ์ 209,300.00 209,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพฒันา 209,300.00 บ.ไทยพฒันา 209,300.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.อ.67/61               17 กรกฎาคม

 2561

28 ซือ้ครุภณัฑ์ 98,400.00 98,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสพี 98,400.00 บ.พีเอสพี 98,400.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.อ.68/61               17 กรกฎาคม

 2561

29 ซือ้หมึก 86,900.00 86,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.วบิลูกิจ 86,900.00 บ.วบิลูกิจ 86,900.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.อ.63/61               17 กรกฎาคม

 2561

29 ซือ้ครุภณัฑ์ 71,900.00 71,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพฒันา 71,900.00 บ.ไทยพฒันา 71,900.00

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

    บซ.อ.64/61               17 กรกฎาคม

 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

สรุปผล
กำรส ำนัก
ด่ำนวันที่    

 30     

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง
วงเงนิที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้างซอ่มแซมห้องปฏิบตัิงานดา่น

อาหารและยา
335,766                               335,766 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด
335,766                  บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 335,766                 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.224/61 ลว 16 ก.ค. 61

2
ซือ้เคร่ืองจดัล าดบัคิวอตัโนมตัิ

แบบปุ่ มสมัผสั
48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด
48,150.00

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชัน่ จ ากัด
48,150.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.48/61 ลว 18 ก.ค. 61

3
เปลีย่นยางรถยนต์นิสสนัตู้ นง 

6626
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ 12,000.00 ร้านติวานนท์ยางยนต์ 12,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซด.49/61 วนัที่ 25 ก.ค. 61

4
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน

ติดตามและปราบปราม
33,000                                   33,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา  ตรีภพ 33,000                    น.ส.สนิุสา  ตรีภพ 33,000                   มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.223/61 ลว. 2 ก.ค. 61

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลง

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑
ผลิตออกแบบ และจดันิทรรศการ

 100 ปี
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา หจก.เวร์ิค วนัเดอร์ ๑,๒๕๐,๐๐๐ หจก.เวร์ิค วนัเดอร์ ๑,๒๕๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณและเป็นผู้ชนะ

การประกวดราคาโดยได้

    สญัญาจ้างที่ ๖๒/๒๕๖๑      วนัที่ 

๒๕/๖/๒๕๖๖

วนัที…่๓๑...เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน..กรกฎาคม...๒๕๖๑......

(ช่ือหน่วยงาน)...............กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค.................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

๒ วสัดสุ านกังาน ๑๑,๓๓๑ ๑๑,๓๓๑ เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า ๑๑,๓๓๑ ร้านกิจเจริญการค้า ๑๑,๓๓๑

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บซ.พศ. ๑๕/๒๕๖๑      วนัที่ ๒๐/

๗/๒๕๖๑

๓

แก้ไขระบบ android 

แอปพลิเคชัน่ oryor amazng 

cube

๘,๐๒๕ ๘,๐๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.นาราซีซเท็ม จ ากัด ๘,๐๒๕ บ.นาราซีซเท็ม จ ากัด ๘,๐๒๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕๒/๒๕๖๑     วนัที่ ๙/๗/

๒๕๖๑

๔
ผลิตและติดตัง้ป้ายพระบรม

ฉายาลกัษณ์ ร.10
๔๒,๒๖๕ ๔๒,๒๖๕ เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายเอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
๔๒,๒๖๕

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายเอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
๔๒,๒๖๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕๓/๒๕๖๑     วนัที่ ๑๒/

๗/๒๕๖๑

๕ กระเป๋าใสเ่อกสาร ๑๘,๖๐๐ ๑๘,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จ ากัด ๑๘,๖๐๐ บ.เจ.เจ.แบคอินดสัตรี จ ากัด ๑๘,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕๔/๒๕๖๑     วนัที่ ๑๓/

๗/๒๕๖๑

๖ ส าเนาแผ่น DVD ชดุรวมแอนิเมชนั ๔๐๔,๔๖๐ ๔๐๔,๔๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อป เรคคอร์ด สตดูิโอ จ ากัด ๔๐๔,๔๖๐ บ.ท๊อป เรคคอร์ด สตดูิโอ จ ากัด ๔๐๔,๔๖๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕๕/๒๕๖๑     วนัที่ ๑๙/

๗/๒๕๖๑

๗
ออกแบบและผลิตแผ่นพบั oryor 

online
๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ จ ากัด ๔๙๙,๔๐๐ บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ จ ากัด ๔๙๙,๔๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕๖/๒๕๖๑     วนัที่ ๒๓/

๗/๒๕๖๑

๘
พิมพ์โปสเตอร์ส าหรับ

ประกอบการให้สมัภาษณ์
๖๗๖๒.๔๐ ๖๗๖๒.๔๐ เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายเอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
๖๗๖๒.๔๐

บ.เอส.ด.ีพี.12 ซพัพลายเอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
๖๗๖๒.๔๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕๗/๒๕๖๑     วนัที่ ๒๔/

๗/๒๕๖๑

๙ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๒๐๐๐๐.๐๐ ๒๐๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวรีภทัร  เหลา่เขตกิจ ๒๐๐๐๐.๐๐ นายวรีภทัร  เหลา่เขตกิจ ๒๐๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕๘/๒๕๖๑     วนัที่ ๒๔/

๗/๒๕๖๒

๑๐ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๒๐๐๐๐.๐๐ ๒๐๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัสดุา  งอกนาวงั ๒๐๐๐๐.๐๐ นางสาวธญัสดุา  งอกนาวงั ๒๐๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๕๙/๒๕๖๑     วนัที่ ๒๕/

๗/๒๕๖๑

๑๑ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๓๐๐๐๐.๐๐ ๓๐๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธญัพิสิษฐ์ุ  วชัรเสรี ๓๐๐๐๐.๐๐ นายธญัพิสิษฐ์ุ  วชัรเสรี ๓๐๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๖๐/๒๕๖๑     วนัที่ ๒๕/

๗/๒๕๖๑



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

๑๒ จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ๒๐๐๐๐.๐๐ ๒๐๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัรภร  สขุหว่ง ๒๐๐๐๐.๐๐ นางสาวภทัรภร  สขุหว่ง ๒๐๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๖๑/๒๕๖๑     วนัที่ ๒๕/

๗/๒๕๖๑

๑๓ ท าตาลปัตร ๑๓๓๗๕.๐๐ ๑๓๓๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา  กัณเกตุ ๑๓๓๗๕.๐๐ นางสาวปาณิสรา  กัณเกตุ ๑๓๓๗๕.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

     บจ.พศ. ๑๖๒/๒๕๖๑     วนัที่ ๓๑/

๗/๒๕๖๑

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ หมำยเหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 เบิกคา่จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะจงเจาะ นายกรณยั พิมพสรุกะ 7,200.00 นายกรณยั พิมพสรุกะ 7,200.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.87/2561 ลว.29 มิย.61

2-5 กค.61 จ.ราชบรีุ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ สธ1006.1/1621 ลว.11 กค.61

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

2 เบิกเงินคา่ซือ้กระดาษเป่าชนิด 214,000.00 214,000.00 เฉพาะจงเจาะ บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากัด 214,000.00 บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากัด 214,000.00  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบซ.13/2561 ลว.6 มิย.61

Navajobrilliant white 216 GSM  - เสนอราคาเหมาะสม สธ1006.1/1620 ลว.12 กค.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 เบิกเงินซือ้ยางรถยนต์ นง 6628 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยานนท์ 12,000.00 ร้านติวานนท์ยานนท์ 12,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.16/2561 ลว.12 กค.61

คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ สธ1006.1/1689 ลว.18 กค.61

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

4 เบิกเงินคา่จ้างถ่ายเอกสารพร้อม 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากัด 14,980.00 บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากัด 14,980.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบจ.78/2561 ลว.5 มิย.61

เข้าเลม่ 200 เลม่ /70บาท คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ สธ1006.1/1710 ลว.19 กค.61

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

5 เบิกเงินซือ้กระเป๋าใสเ่อกสาร 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ากัด 34,000.00 บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ากัด 34,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.17/2561 ลว.12 กค.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วันที่ 1 สิงหำคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

ประกอบการประชมุ (ส านกังานใหญ๋) (ส านกังานใหญ๋) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ สธ1006.1/1710 ลว.19 กค.61

จ านวน 200 ใบ /170 บาท ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

6 เบิกเงินคา่จดัซือ้กระดาษ 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บ. รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากัด 28,248.00 บ. รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ ากัด 28,248.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.18/2561 ลว.16 กค.61

เอกสารเอ4 300 รีม คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ สธ1006.1/1729 ลว.20 กค.61

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

7 เบิกเงินซือ้กระเป๋าในเอกสาร 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ากัด 14,400.00 บ.เจ.เจ.แบค อินดสัตรี จ ากัด 14,400.00  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.19/2561 ลว.18 กค.61

ประชมุ จ านวน 160 ใบ/90 บาท (ส านกังานใหญ๋) (ส านกังานใหญ๋) คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ สธ1006.1/1735 ลว.20 กค.61

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

8 เบิกเงินคา่จดัจ้างสง่เอกสารพร้อม 18,703.60 บาท 18,703.60 บาท เฉพาะเจาะจง บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากัด 18,703.60 บาท บ.หกหนึ่งเจ็ด จ ากัด 18,703.60 บาท  - ใช้หลกัเกณฑ์ราคาและ คบซ.19/2561 ลว.18 กค.61

บรรจภุณัฑ์ คณุลกัษณะเฉพาะขอพสัดุ สธ1006.1/1736 ลว.20 กค.61

ที่เป็นมาตรฐาน และคณุภาพดี

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่เสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้สติกเกอร์เลเซอร์ 9,630.00                9,630.00            เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 9,630 บาท กิจเจริญการค้า 9,630 บาท มีคณุภาพและบริการดี
ใบสัง่ซือ้ บซส. 17/2561

ลว. 5 ก.ค.61

2
จ้างซอ่มแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

หมาย

เลขครุภณัฑ์ ส.2/54

1,819.00                1,819.00            เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 1,819 บาท ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 1,819 บาท
คณุลกัษณะของงานจ้างตรง

กับความต้องการใช้งาน
ใบสัง่จ้างที่ บจส.169/2561

ลว. 5 ก.ค. 61

3
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน

24,000.00              24,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์ สจัจะเวทะ 24,000 บาท นางสาวนารีรัตน์ สจัจะเวทะ 24,000 บาท
ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน
ใบสัง่จ้างที่ บจส.170/2561

ลว .5 ก.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง).......

วันที่      เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

4
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ

ประชมุ
17,600.00              17,600.00          เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ ย.ูท.ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 17,600 บาท ดบัเบิล้ ย.ูท.ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 17,600 บาท

คณุลกัษณะของงานจ้างตรง

กับความต้องการใช้งาน ใบสัง่จ้างที่ บจส.171/2561

ลว 5 ก.ค. 61

5 จ้างถ่ายเอกสาร 20,895.20              20,895.20          เฉพาะเจาะจง สามชยั 2017 20,895.20 บาท สามชยั 2017 20,895.20 บาท
คณุลกัษณะของงานจ้างตรง

กับความต้องการใช้งาน
ใบสัง่จ้างที่ บจส.172/2561

ลว .12 ก.ค. 61

6
จา่งถ่ายเอกสารเวยีนประกาศ

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับ
113,770.80 113,770.80 เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ ย.ูท.ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 113,770.80 บาท ดบัเบิล้ ย.ูท.ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์ 113,770.80 บาท

คณุลกัษณะของงานจ้างตรง

กับความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.173/2561 

ลว. 24 ก.ค. 61

ห งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างถ่ายเอกสาร  1,929 ชดุ 7,716.00                7,716.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ดบัเบิล้ย.ูท.ี 7,716.00                 ร้าน ดบัเบิล้ย.ูท.ี 7,716.00                บริการดี ราคาตรงกับงบ บจ.ว.64/61

(ชดุละ 10 แผ่น) ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ก็อปปี้ เซ็นเตอร์ ประมาณ ลว.13 กค.61

2 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 3,317.00                3,317.00            เฉพาะเจาะจง หจก.พระนคร 3,317 หจก.พระนคร 3,317 บริการดี ราคาตรงกับงบ บจ.ว. 65/61

ภายในรถยนต์ตู้สว่นราชการ ออโต้แอร์ ออโต้แอร์ ประมาณ ลว.23 กค.61

นง-6619

3 จ้างเหมาปฏิบตัิงานกลุม่ 37,600.00              37,600.00          เฉพาะเจาะจง นส.พรรณรัตน์ 37,600.00 นส.พรรณรัตน์ 37,600.00 วงเงินภายในงบประมาณ บจ.ว.66/61

ก ากับดแูลวตัถอุนัตรายก่อน ขนุมิน ขนุมิน ลว. 23 กค.61

ออกสูต่ฃาด สค- กย.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน.......กรกฎำคม 2561..................

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์จัดกำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภณัฑ์สุขภำพ (ศรป.)......

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฏำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)

วันที่ .....7.... เดือน .สิงหำคม  พ.ศ.  2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 46,680.00              46,680.00          จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนายเอกชยั ลีลาเรืองรอง นายเอกชยั ลีลาเรืองรอง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   50/2561

เสนอราคา  46,680 บาท ราคาจ้าง 46,680 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561

2 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 50,250.00              50,250.00          จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวนิตยา นิลทะสิงห์ นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   51/2561

เสนอราคา  50,250 บาท ราคาจ้าง 50,250 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561

3 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 30,000.00              30,000.00          จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวปัทมา แก้วเงิน นางสาวปัทมา แก้วเงิน  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   52/2561

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง 30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561

4 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 30,000.00              30,000.00          จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวแสงทิพย์ สมัฤทธ์ิ นางสาวแสงทิพย์ สมัฤทธ์ิ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   53/2561

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง 30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561

5 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 

30,000.00              30,000.00          

จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวจริญญา  กุลเขมานนท์ นางสาวจริญญา  กุลเขมานนท์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   54/2561

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง 30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

6 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 30,000.00              30,000.00          จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวปาริษา  สภุาภรรณ นางสาวปาริษา  สภุาภรรณ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   55/2561

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง 30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

7 จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน 30,000.00              30,000.00          จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงนางสาวสคุนธา  มีเพชร นางสาวสคุนธา  มีเพชร  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   56/2561

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง 30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

8 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 36,258.00              36,258.00          จดัซือ้โดยวธีิเฉพาะเจาะจงร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย ร้านพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลาย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   9/2561

ราคาจ้าง  36,258 บาท ราคาจ้าง 36,258บาท  - เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม  2561

วันที่…31...เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ....2561...



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัลือกและราคาที่

ตกลงซือ้หรือจ้าง
เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างจดัท างานด้านการบริหาร

และบริการของศนูย์บริการฯ และ

ศนูย์ให้ค าปรึกษา ผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

99,800.- บาท 99,800.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาที่เสนอ 99,800.- บาท

นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาที่จ้าง 99,800.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 84/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

2 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

79,060.- บาท 79,060.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา  วรีแพทยโกศล

ราคาที่เสนอ 79,060.- บาท

น.ส.ศิรประภา  วรีแพทยโกศล

ราคาที่จ้าง 79,060.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 85/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

3 จ้างจดัท างานเอกสารและ

ตรวจสอบเก่ียวกับการเบิกจา่ยเงิน

70,140.- บาท 70,140.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนนัท์

ราคาที่เสนอ 70,140.- บาท

 น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนนัท์

ราคาที่จ้าง 70,140.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 86/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

4 จ้างจดัท างานด้านพฒันาระบบ

บริหารและจดัท าเอกสารเบือ้งต้น

เก่ียวกับการเบิกจา่ยเงิน

70,470.- บาท 70,470.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยา

นนัต์

ราคาที่เสนอ 70,470.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจริญทรัพยานนัต์

ราคาที่จ้าง 70,470.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 87/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

5 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

66,540.- บาท 66,540.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาที่เสนอ 66,540.- บาท

น.ส.วลัลยา พนัธโุพธ์ิ

ราคาที่จ้าง 66,540.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 88/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

6 จ้างจดัท างานด้านธรุการและ

ตรวจสอบวสัด ุครุภณัฑ์

38,030.- บาท 38,030.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง  นายลลิต  อยูเ่ย็น

ราคาที่เสนอ 38,030.- บาท

 นายลลิต  อยูเ่ย็น

ราคาที่จ้าง 38,030.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 89/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

7 จ้างจดัท าและตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกับเอกสารการจา่ยเงิน

72,000.- บาท 72,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาที่เสนอ 72,000.- บาท

น.ส.สตพร คงผึง้

ราคาที่จ้าง 72,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 90/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

สรุปผลการด าเนินการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

กองสง่เสริมการประกอบการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

วนัที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......

วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

8 จ้างจดัท างานด้านประชาสมัพนัธ์

และให้บริการข้อมลู

34,300.- บาท 34,300.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.บญุยาพร เช่ียวธญักรรม 

ราคาที่เสนอ 34,300.- บาท

น.ส.บญุยาพร เช่ียวธญักรรม 

ราคาที่จ้าง 34,300.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 91/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

9 จ้างจดัท างานด้านสารบรรณและ

เอกสารการประชมุ

32,000.- บาท 32,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายสิรวชิญ์ สทุธิประภา

ราคาที่เสนอ 32,000.- บาท

นายสิรวชิญ์ สทุธิประภา

ราคาที่จ้าง 32,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 92/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

10 จ้างจดัท าข้อมลูและเอกสาร

ประกอบการประชมุ

18,350.- บาท 18,350.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายเอกนรินทร์  ยอดอินทร์

ราคาที่เสนอ 18,350.- บาท

นายเอกนรินทร์  ยอดอินทร์

ราคาที่จ้าง 18,350.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 93/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

11 จ้างจดัท าข้อมลูและสืบค้นข้อมลู

ยา

82,800.- บาท 82,800.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ชยาภา ไชยศรี 

ราคาที่เสนอ 82,800.- บาท

น.ส.ชยาภา ไชยศรี

ราคาที่จ้าง 82,800.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 94/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

12 จ้างเหมาบริการท าข้อมลูในการ

ด าเนินการเพ่ือสนบัสนนุ

ผลิตภณัฑ์สขุภาพที่เป็นนวตักรรม

46,300.- บาท 46,300.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.นนัณภชัสรณ์  กามะ

ราคาที่เสนอ 46,300.- บาท

น.ส.นนัณภชัสรณ์  กามะ

ราคาที่จ้าง 46,300.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 95/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

13 จ้างจดัท าข้อมลูทะเบียนต ารับยา

แบบ e-submission

65,850.- บาท 65,850.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาที่เสนอ 65,850.- บาท

น.ส.ศภุวรรณ  เรืองพฒุ

ราคาที่จ้าง 65,850.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 96/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

14 จ้างจดัท าข้อมลูยา ประเมินยา 

และทบทวนข้อมลูด้านยา

159,000.- บาท 159,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาที่เสนอ 159,000.- บาท

นายกิตติ สคุนัโธ

ราคาที่จ้าง 159,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 97/๒๕๖๑

4 ก.ค.61

15 จ้างจดัท าข้อเสนอและค าแนะน า

ที่เก่ียวกับการอนญุาตผลิตภณัฑ์

สขุภาพ

125,000.- บาท 125,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นางวไิล บณัฑิตานกุูล

ราคาที่เสนอ 125,000.- บาท

นางวไิล บณัฑิตานกุูล

ราคาที่จ้าง 125,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 98/๒๕๖๑

17 ก.ค.61

16 จ้างติดตัง้ม่านกรองแสงและ

ติดตัง้ไฟฟ้าและรือ้ขนย้าย

141,775.- บาท 141,775.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง บ. อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

ราคาที่เสนอ 141,775.- บาท

บ. อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

ราคาที่จ้าง 141,775.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 34/๒๕๖๑

20 ก.ค.61

17 จ้างเหมารถตู้ 42,000.- บาท 42,000.- บาท วธีิเฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์

ราคาที่เสนอ 42,000.- บาท

นายฉลอง  สมัมาขนัธ์

ราคาที่จ้าง 42,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคา

ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 99/๒๕๖๑

31 ก.ค.61


